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DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATO REGLAMENTO PAPILDYMO  
 
Atsižvelgiant į tai, kad dalis 2013 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų vyks kartu su 2013 FIA 
NEZ Autocross Cup etapais ir NEZ Autocross Cup Reglamente vedama B1600 (bagių įskaita), kuri  2013 
m. Lietuvos automobilių kroso čempionate atitinka D3-RWD ir D3A-AWD įskaitas, 2013-03-28 d. LASF 
Kroso komiteto posėdyje pasiūlyta:  vadovaujantis BLASOVS 2.2. punkto d) papunkčiu bei 2.4. ir 2.5 
punktais papildyti ir patikslinti Lietuvos automobilių kroso čempionato ( toliau – LAKČ) Reglamentą ir  
išdėstyti juos sekančiai:   

• papildyti ir patikslinti LAKČ Reglamento 5.1.1 papunktį: 2013 m. LASF kroso čempionato visuose   
etapuose divizionai D3-RWD ir D3A-AWD sujungiami į vieną „Jungtinį divizioną D3-RWD ir 
D3A-AWD“ ir važiavimai, kurie aprašyti LAKČ Reglamento 6.5; 6.6; 6.7 ir 6.8  punktuose, bus 
vykdomi  kartu. 

• Po finalinio važiavimo „Jungtinio diviziono D3-RWD ir D3A-AWD“ dalyviams vieta ir taškai 
nustatomi kiekvienam divizionui atskirai, t.y. dalyviai suskirstomi į atskirus divizionus D3-RWD ir 
D3A-AWD, vieta nustatoma pagal  LAKČ Reglamento 5.1.2 papunktį, taškai skaičiuojami 
atsižvelgiant į kiekvieno diviziono dalyvių skaičių, kaip nurodyta LAKČ reglamento papunkčiuose 
5.1.3-5.1.4 

• Komandiniai taškai skaičiuojami  pagal, LAKČ Reglamento 5.3.1 papunktį, divizionų D3-RWD ir 
D3A-AWD dalyviai vertinami kaip atskira klasė. 

• Divizionų  D3-RWD ir D3A-AWD nugalėtojai  LAKČ  atskiruose etapuose ir pasibaigus 
čempionatui apdovanojami atskirai, pagal LAKČ Reglamento 9.1 – 9.2 papunkčius.  

 
 Nutarta vadovaujantis BLASOVS 2.2. punkto d) papunkčiu bei 2.4. ir 2.5 punktais papildyti ir patikslinti 
Lietuvos automobilių kroso čempionato ( toliau – LAKČ) Reglamentą ir  išdėstyti juos sekančiai šį 
papildymą bei patikslinimą paskelbti LASF svetainėje:   

• papildyti ir patikslinti LAKČ Reglamento 5.1.1 papunktį: 2013 m. LASF kroso čempionato visuose   
etapuose divizionai D3-RWD ir D3A-AWD sujungiami į vieną „Jungtinį divizioną D3-RWD ir 
D3A-AWD“ ir važiavimai, kurie aprašyti LAKČ Reglamento 6.5; 6.6; 6.7 ir 6.8  punktuose, bus 
vykdomi  kartu. 

• Po finalinio važiavimo „Jungtinio diviziono D3-RWD ir D3A-AWD“ dalyviams vieta ir taškai 
nustatomi kiekvienam divizionui atskirai, t.y. dalyviai suskirstomi į atskirus divizionus D3-RWD ir 
D3A-AWD, vieta nustatoma pagal  LAKČ Reglamento 5.1.2 papunktį, taškai skaičiuojami 
atsižvelgiant į kiekvieno diviziono dalyvių skaičių, kaip nurodyta LAKČ reglamento papunkčiuose 
5.1.3-5.1.4 

• Komandiniai taškai skaičiuojami  pagal, LAKČ Reglamento 5.3.1 papunktį, divizionų D3-RWD ir 
D3A-AWD dalyviai vertinami kaip atskira klasė. 

• Divizionų  D3-RWD ir D3A-AWD nugalėtojai  LAKČ  atskiruose etapuose ir pasibaigus 
čempionatui apdovanojami atskirai, pagal LAKČ Reglamento 9.1 – 9.2 papunkčius 
 
 

 


